
cyan magenta  amarelo  preto

A campanha será dividida por sexo e começa com a vacinação das
meninas de 11 anos até chegar aos meninos de 5 anos no dia 8 de fe-
vereiro. Já no dia 9 haverá repescagem para quem perdeu a imuni-
zação. A prefeitura estima que 560 mil crianças sejam vacinadas
com o imunizante da Pfizer, o único autorizado até momento para
esse público. Na quarta-feira, o Ministério da Saúde anunciou que
crianças de 5 a 11 anos receberão a vacina sem a necessidade de

apresentar prescrição médica. A ideia havia sido apresentada pelo
ministério depois que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária) aprovou o imunizante para as crianças, no dia 16 de dezem-
bro. Especialistas, porém, consideraram que a proposta estimula a
hesitação vacinal e restringe o acesso às vacinas. O governo decidiu
então submeter a ideia a uma consulta popular que contou a partici-
pação de cerca de 100 mil pessoas. PÁGINA 4

Rio começa a vacinar crianças no dia 17
COVID-19

Abalada pelo aumento de custos
e pelas restrições no mercado con-
sumidor, a produção industrial bra-
sileira recuou 0,2% em novembro
de 2021, na comparação com outu-
bro. É a sexta queda consecutiva do
indicador, apontou ontem o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística). Na visão de analistas, o
resultado representa mais um sinal
de fragilidade da economia na reta
final do ano passado. Com o de-
sempenho negativo, a produção in-
dustrial ficou 4,3% abaixo do pata-
mar pré-pandemia, verificado em
fevereiro de 2020. O dado de no-
vembro veio em nível inferior ao es-
perado pelo mercado financeiro.
Analistas consultados pela agência
Bloomberg projetavam avanço de
0,1%. Para André Perfeito, econo-
mista-chefe da corretora Necton
Investimentos, o novo recuo mos-
tra que a indústria vive situação de
"marasmo". André Macedo (foto),
gerente da pesquisa do IBGE, avalia
que o setor industrial vem sendo
afetado por um conjunto de dificul-
dades. Parte dos obstáculos está re-
lacionada com a pandemia, que de-
salinhou cadeias produtivas, cau-
sando desabastecimento de insu-
mos e aumento de custos. PÁGINA 2

IBGE

DIRETRIZES

Produção industrial brasileira 
recua pelo sexto mês seguido 

IBGE

Na contramão de
Bolsonaro, Exército
vai exigir vacinação

O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira
(foto), condicionou o retorno de militares ao trabalho presencial à vaci-
nação contra a Covid-19, mas deixou em aberto a possibilidade de "casos
omissos sobre cobertura vacinal" serem analisados pelo Departamento
Geral do Pessoal da Força. A orientação do comandante está num docu-
mento finalizado na segunda-feira, com diretrizes para prevenção e com-
bate à pandemia. O comandante listou 52 diretrizes a serem seguidas por
órgãos de direção e comandos militares de área. A vacinação contra a Co-
vid-19 é tratada numa única diretriz, a de número 22. A diretriz propõe
"avaliar o retorno às atividades presenciais dos militares e dos servidores,
desde que respeitado o período de 15 dias, após imunização. PÁGINA 5
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Poupança 
tem em 2021 
pior resultado
em 5 anos

BC

Os saques em caderneta de
poupança superaram os depósi-
tos em R$ 35,49 bilhões em 2021,
segundo dados divulgados pelo
BC (Banco Central) ontem. Este
é o pior resultado anual desde
2016, quando a modalidade re-
gistrou retirada líquida de R$
40,7 bilhões. No ano, os brasilei-
ros depositaram R$ 3,4 trilhões e
sacaram R$ 3,45 trilhões. Em de-
zembro, contudo, a poupança
teve entrada líquida de R$ 7,66
bilhões. No mês, os ingressos so-
maram R$ 325,8 bilhões e as reti-
radas, R$ 318,2 bilhões. Normal-
mente a caderneta tem resulta-
do positivo no período em razão
do pagamento do 13º salário. O
número negativo do ano veio
após recorde de captação em
2020, com entrada líquida de R$
166,3 bilhões. PÁGINA 2

Emplacament
ode veículos
novos em 2021
cresce 10,5% 

FENABRAVE

As vendas de veículos, mo-
tos e caminhões novos regis-
traram alta de 10,57% em 2021
na comparação com os empla-
camentos efetuados em 2020,
segundo balanço divulgado
nesta quinta-feira pela Federa-
ção Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores (Fe-
nabrave).  Foram comerciali-
zadas, ao longo do ano passa-
do, 3,49 milhões de unidades,
enquanto em 2020 foram 3,16
milhões. Em dezembro, as
vendas registraram queda de
7% em relação ao mesmo mês
de 2020, com a comercializa-
ção de 337,6 mil unidades. Os
automóveis, no entanto, tive-
ram queda nas vendas do ano
passado. Em 2021, foram co-
mercializadas 1,55 milhão de
unidades. PÁGINA 3

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(8/12) 9,25%
Poupança 3
(7/1) 0,56%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,87% (dez.)
IPCA 5 0,69% (dez.)
CDI
0,14 até o dia 6/jan
OURO
BM&F/grama R$ 321,50
EURO Comercial 
Compra: 6,4091 Venda: 6,4098

EURO turismo 
Compra: 6,5353 Venda: 6,7153
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,7036 Venda: 5,7042
DÓLAR comercial
Compra: 5,6784 Venda: 5,6790
DÓLAR turismo
Compra: 5,7413 Venda: 5,9213

BRF SA ON NM 24.30 +7.05 +1.60

LOJAS RENNERON NM 22.80 +5.12 +1.11

HAPVIDA ON EJ NM 9.71 +3.74 +0.35

INTERMEDICA ON NM 57.53 +3.68 +2.04

FLEURY ON NM 16.42 +3.34 +0.53

POSITIVO TECON NM 8.56 −5.31 −0.48

VIA ON NM 4.36 −4.60 −0.21

P.ACUCAR-CBDON NM 19.42 −3.77 −0.76

ASSAI ON NM 11.59 −3.34 −0.40

RUMO S.A. ON NM 16.10 −3.07 −0.51

VALE ON NM 79.38 +2.02 +1.57

PETROBRAS PN N2 28.05 −0.07 −0.02

PETROBRAS ON N2 30.58 −0.10 −0.03

ITAUUNIBANCOPN EJ N1 22.14 +2.03 +0.44

BRADESCO PN EJ N1 19.94 +1.42 +0.28

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 36.236,47 -0,47

NASDAQ Composite 15.080,864 -0,13

Euro STOXX 50 4.323,85 -1,59

CAC 40 7.249,66 -1,72

FTSE 100 7.450,37 -0,88

DAX 16.052,03 -1,35

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,55% / 101.561,05 / 555,41 / Volume: 26.385.100.026 / Quantidade: 4.603.421
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Economia

Bovespa avança 0,55% 
e fecha em alta pela
primeira vez em 2022
LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

Após fechar em queda nas
três primeiras sessões do ano,
a Bolsa de Valores de São Pau-
lo (Bovespa) ensaiou uma re-
cuperação tímida ontem.

O Ibovespa (Índice Boves-
pa), oscilou com ganhos mo-
derados ao longo de pratica-
mente toda a sessão, para ter-
minar o dia com valorização
de 0,55%, aos 101.561 pontos.

O movimento veio após a
forte queda de 2,4% registrada
na véspera, que quase fez com
que o índice de mercado per-
desse a marca dos 101 mil
pontos, na esteira de sinaliza-
ções vindas dos Estados Uni-
dos sobre o início do aperto
nas condições financeiras e
monetárias na maior econo-
mia global em 2022.

Vale viu suas ações avança-

rem 2,02%, negociadas a R$
79,38 ao final da sessão.

Também fecharam no
campo positivo os papéis do
Carrefour, com alta de 2,22%,
a R$ 14,27. 

Supermercados destoarem
dos pares –as ações do Pão de
Açúcar tiveram baixa de 3,77%
ontem, a R$ 19,42, enquanto
as da Via recuaram 4,6%, para
R$ 4,36.

O S&P 500 fechou em leve
queda de 0,1%, enquanto o
Nasdaq recuou 0,13%, e o Dow
Jones registrou perdas de
0,47%.

No dólar, o dia também foi
de algum ajuste após a sessão
anterior de volatilidade acen-
tuada. A moeda americana en-
cerrou em queda de 0,54% fren-
te ao real, cotada a R$ 5,679 para
venda, depois de ter alcançado
a marca de R$ 5,71 na véspera.

Sexta-feira, 7 de janeiro de 2022

IBGE

Produção industrial brasileira 
recua pelo sexto mês seguido 
LEONARDO VIECELI/FOLHAPRESS

A
balada pelo aumento
de custos e pelas restri-
ções no mercado con-

sumidor, a produção industrial
brasileira recuou 0,2% em no-
vembro de 2021, na comparação
com outubro. É a sexta queda
consecutiva do indicador, apon-
tou ontem o IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística).

Na visão de analistas, o resul-
tado representa mais um sinal de
fragilidade da economia na reta
final do ano passado.

Com o desempenho negati-
vo, a produção industrial ficou
4,3% abaixo do patamar pré-
pandemia, verificado em feve-
reiro de 2020.

O dado de novembro veio em
nível inferior ao esperado pelo
mercado financeiro. Analistas
consultados pela agência Bloom-
berg projetavam avanço de 0,1%.

Para André Perfeito, econo-
mista-chefe da corretora Necton
Investimentos, o novo recuo
mostra que a indústria vive situa-
ção de "marasmo".

"Baixa demanda doméstica,
custos em alta e falta de horizonte
claro jogam a atividade industrial
nesta situação", afirma.

O economista João Leal, da
Rio Bravo Investimentos, vai na
mesma linha. "A produção indus-
trial negativa reforça a visão de
que o final de 2021 vai ser bastan-
te fraco em termos de atividade
econômica", comenta.

A Rio Bravo projeta PIB (Pro-
duto Interno Bruto) estagnado
(0%) no quarto trimestre do ano
passado, mas Leal menciona
que uma queda não pode ser
descartada.

"Essa previsão de 0% tem viés
negativo. Não dá para descartar
queda", relata.

O PIB brasileiro já vem de-
monstrando fraqueza. Houve
baixas no segundo e no terceiro
trimestres de 2021, de 0,4% e
0,1%.

A produção industrial tam-
bém caiu em relação a novembro
de 2020, informou o IBGE ontem.
Nesse recorte, a baixa foi de 4,4%.
As estimativas de analistas sinali-
zavam retração menor, de 4,1%.

André Macedo, gerente da
pesquisa do IBGE, avalia que o
setor industrial vem sendo afe-
tado por um conjunto de dificul-
dades.

Parte dos obstáculos está rela-
cionada com a pandemia, que
desalinhou cadeias produtivas,
causando desabastecimento de
insumos e aumento de custos.

O setor também amarga os re-
flexos da disparada da inflação,
dos juros mais altos e da queda
na renda dos trabalhadores, con-
forme o analista. Em conjunto,
esses fatores diminuem o poder
de consumo de bens industriais
entre a população brasileira.

"A indústria sofre com os juros
em alta e a demanda em baixa,
impactada pela inflação elevada
e a precarização das condições de

emprego, já que, com o rendi-
mento mais baixo, o trabalhador
consome menos", diz Macedo.

De acordo com o IBGE, a pro-
dução das fábricas acumulou alta
de 4,7% no ano passado, até no-
vembro. Em 12 meses, houve
crescimento de 5%. As taxas, con-
tudo, já foram maiores durante a
pandemia.

O decréscimo de 0,2% na pas-
sagem de outubro para novem-
bro de 2021 foi acompanhado por
12 dos 26 ramos pesquisados na
indústria.

As influências negativas mais
importantes vieram das ativida-
des de produtos de borracha e
material plástico (-4,8%), que
perderam toda a expansão acu-
mulada em setembro e outubro
(3,5%), e metalurgia (-3%), que
amargou a terceira queda conse-
cutiva, acumulando perda de
7,7% no período.

Outras contribuições negati-
vas relevantes foram de produtos
de metal (-2,7%), bebidas (-2,2%),
coque, derivados do petróleo e
biocombustíveis (-0,6%), perfu-
maria, sabões, produtos de lim-
peza e de higiene pessoal (-4,5%)
e produtos diversos (-4,5%).

Mesmo com o processo de
reabertura da economia, após
restrições maiores para frear a
Covid-19, a produção industrial
passou a emitir sinais de fragili-
dade no país.

Na série do IBGE, o último re-
gistro de seis meses consecutivos
de quedas havia sido em 2015. À

época, a economia brasileira
atravessava período de recessão.

Nos 11 meses de 2021 com da-
dos disponíveis, a produção in-
dustrial recuou em nove. Só hou-
ve crescimento na margem em
janeiro e maio.

Das 26 atividades industriais
pesquisadas pelo IBGE, 18 apre-
sentam nível de produção infe-
rior ao registrado no pré-pande-
mia. Só oito ficaram acima em
novembro.

A escassez de insumos ainda é
apontada como um problema
que atinge parte das fábricas. O
ramo automotivo está entre os
mais afetados pela situação. A fal-
ta de componentes é associada à
pandemia, que desarticulou ca-
deias globais de fornecimento.

Para complicar o quadro, a es-
cassez tem sido acompanhada
pelo aumento de preços. Em no-
vembro de 2021, a inflação da in-
dústria foi de 1,31%, de acordo
com o IPP (Índice de Preços ao
Produtor).

O índice também é calculado
pelo IBGE. Em 12 meses, a dispa-
rada do IPP foi de 28,86%. O indi-
cador mede a variação dos preços
na porta de entrada das fábricas,
sem o efeito de impostos e fretes.

"A sinalização é clara: as con-
dições que possibilitaram a rea-
ção do setor na segunda metade
de 2020 não mais se verificam, e a
crise da Covid-19 para a indústria
ainda não foi superada", afirma o
Iedi (Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial).

MERCADOS

Uber Eats para de entregar refeições de restaurantes
A Uber anunciou ontem que

decidiu encerrar as operações do
serviço de entrega de comida de
restaurantes Uber Eats no Brasil
até 7 de março, citando "mudança
de estratégia" para focar apenas
em entrega de supermercados e
outras lojas, além de pacotes.

O anúncio ocorreu um dia de-
pois do presidente Jair Bolsonaro
(PL) sancionar um projeto de lei
que obriga os aplicativos de deli-
very a pagar auxílios aos entrega-
dores em casos de acidentes du-
rante o trabalho e de contamina-

ção por Covid-19, após quase dois
anos de pandemia.

A empresa não mencionou a
sanção do projeto no comunicado
sobre a decisão de fechar o serviço
de entrega de restaurantes.

"A Uber vai alterar sua estraté-
gia de delivery no Brasil, desati-
vando o serviço de intermediação
de entrega de comida de restau-
rante...O serviço de intermediação
de entrega de comida continuará
disponível até o dia 7 de março",
afirmou a companhia em comu-
nicado. A empresa informou que

vai trabalhar com a Cornershop
by Uber, para serviços de interme-
diação de entrega de compras de
supermercados, atacadistas e lo-
jas especializadas, além de entre-
ga de pacotes pelo Uber Flash. A
Uber disse ainda que vai expandir
o Uber Direct, modalidade que
permite que lojas façam entregas
no mesmo dia para seus clientes.

O projeto sancionado pelo pre-
sidente foi aprovado pelo Con-
gresso no início de dezembro.
Trabalhadores que contraírem
Covid terão direito a assistência fi-

nanceira por 15 dias, podendo es-
se tempo ser prorrogado por ou-
tras duas semanas.

O valor a ser pago deve corres-
ponder à média dos três últimos
pagamentos mensais recebidos
pelo entregador. As medidas de
auxílio valem até o fim da pande-
mia. Além disso, se o entregador
sofrer acidente no trajeto ou na
entrega do pedido, os aplicativos
devem pagar um seguro e auxiliar
financeiramente o trabalhador
em casos de invalidez permanen-
te ou temporária e morte.

AÇÃO CONTRA LEI

Poupança tem pior resultado em
5 anos com retirada de R$ 35,5 bi
LARISSA GARCIA/FOLHAPRESS

Os saques em caderneta de
poupança superaram os depósi-
tos em R$ 35,49 bilhões em 2021,
segundo dados divulgados pelo
BC (Banco Central) ontem. Este
é o pior resultado anual desde
2016, quando a modalidade re-
gistrou retirada líquida de R$
40,7 bilhões.

No ano, os brasileiros deposi-
taram R$ 3,4 trilhões e sacaram
R$ 3,45 trilhões.

Em dezembro, contudo, a
poupança teve entrada líquida
de R$ 7,66 bilhões. No mês, os
ingressos somaram R$ 325,8 bi-
lhões e as retiradas, R$ 318,2 bi-
lhões. Normalmente a caderne-
ta tem resultado positivo no pe-
ríodo em razão do pagamento
do 13º salário.

O número negativo do ano
veio após recorde de captação
(diferença entre entradas e saí-
das) em 2020, com entrada lí-
quida de R$ 166,3 bilhões. Os
brasileiros conseguiram guar-
dar dinheiro em meio ao paga-
mento do auxílio emergencial e
à queda do consumo em decor-
rência do isolamento social.

No ápice da crise, em abril de
2020, a captação da poupança
bateu recorde, com R$ 30,4 bi-
lhões. O resultado foi superado
em maio daquele ano, com R$
37,2 bilhões, o maior da série
histórica até agora.

Com a redução do benefício
no ano passado, a poupança te-
ve resultados positivos em ape-
nas cinco meses: entre abril e ju-
lho e em dezembro.

O auxílio teve valor médio de

R$ 250 no período, menor que o
disponibilizado ao longo de
2020 –inicialmente de R$ 600 e
depois reduzido para R$ 300.
Além disso, o benefício foi en-
cerrado em dezembro de 2020 e
só voltou a ser pago em abril de
2021. A nova rodada foi deposi-
tada até outubro de 2021.

Desde o início da pandemia
de Covid-19, os resultados da
caderneta são impactados pelo
pagamento do auxílio emer-
gencial.

Os valores são pagos por
meio de conta-poupança digital
da Caixa Econômica Federal, o
que ajudou a explicar o movi-
mento de forte alta na captação
líquida ao longo de 2020.

Mesmo com o resultado ne-
gativo de 2021, o saldo, que é to-
do o montante investido na mo-

dalidade, permaneceu superior
a R$ 1 trilhão no mês. O estoque
alcançou a marca pela primeira
vez na história em setembro do
ano passado.

Atualmente, a caderneta ren-
de 0,5% ao mês, mais a TR (taxa
referencial), fixada em 0,114%
nesta quarta-feira (5), último
dado divulgado pelo BC. O indi-
cador tem flutuação diária.

A regra da poupança mudou
no mês passado com a elevação
da Selic (taxa básica de juros),
que está em 9,25% ao ano.

A regra prevê que, quando a
taxa básica estiver acima de
8,5% ao ano, o rendimento da
poupança seja de 0,50% ao mês,
mais a TR. Caso a taxa Selic este-
ja menor ou igual a 8,5% ao ano,
o investimento é remunerado a
70% da Selic, acrescida da TR.

BC

Fundos de investimento
têm captação recorde
puxados pela renda fixa

ANBIMA

LUCAS BOMBANA/FOLHAPRESS

O aumento da taxa básica
de juros, a Selic, e o retorno
que veio na esteira do interesse
dos investidores pelas oportu-
nidades na renda fixa fez a in-
dústria brasileira de fundos de
investimento registrar um re-
corde histórico de captação
em 2021.

De janeiro a dezembro, foi
captado um volume próximo
a R$ 369 bilhões pelas gesto-
ras de recursos por meio dos
fundos de investimento, o que
corresponde ao maior valor
da série histórica iniciada em
2002, e um crescimento da or-
dem de 106,4%, na compara-
ção com o resultado de 2020,
segundo dados divulgados
ontem pela Anbima (Associa-
ção Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de
Capitais).

A renda fixa foi, com folga, a
maior responsável pelos nú-
meros dos últimos 12 meses,
tendo registrado sozinha cap-
tação de R$ 215,2 bilhões, cer-
ca de 58,1% do total.

Segundo Pedro Rudge, dire-
tor da Anbima, em função da
alta da taxa básica de juros, a
Selic, em especial ao longo do
segundo semestre de 2021, o
processo de diversificação das
carteiras perdeu força nos últi-
mos 12 meses.

Em 2020, quando a Selic
chegou à mínima histórica de
2% ao ano, a classe de títulos
públicos e privados havia sofri-
do resgates de R$ 38 bilhões.

"Nos momentos em que ve-
mos mudanças no potencial de
retorno (da renda fixa) e avan-
ço no risco, é bastante racional
e entendível que as pessoas
realoquem um pouco os seus
patrimônios. Eventualmente, o
investidor mais alocado em
ações começa a ter um pouco
mais de desconforto com a vo-
latilidade que temos visto no
mercado. É normal esse freio

de arrumação quando algum
indicador tem um comporta-
mento muito forte, como a
gente viu o aumento da taxa de
juros, no segundo semestre
principalmente", afirmou Rud-
ge, durante coletiva online.

Com o resultado, o patrimô-
nio líquido da indústria de fun-
dos chegou ao final do ano
passado em R$ 6,9 trilhões,
evolução anual de 12,7%, com
a renda fixa representando
37,1% do total.

Já os fundos de ações, por
sua vez, que em 2020 tiveram
entradas líquidas de R$ 73 bi-
lhões, viram o interesse dos in-
vestidores minguar mais re-
centemente. No ano passado,
quando o Ibovespa encerrou
com queda de 11,9%, os fun-
dos da categoria captaram
apenas R$ 200 milhões.

Destaque ainda para os fun-
dos multimercados, em que
cabe ao gestor navegar em
busca das melhores estratégias
ao sabor das mudanças de
vento do mercado. A classe te-
ve captação de R$ 59,6 bilhões
em 2021, ainda que bem abai-
xo dos R$ 104,5 bilhões do ano
anterior.

Em termos de rentabilida-
de, o destaque fica novamente
por conta dos fundos de renda
fixa –a estratégia que aloca a
carteira em papéis de longo
prazo e classificação de risco
grau de investimento teve ren-
tabilidade positiva de 11,8%
em 2021.

Por outro lado, os portfólios
em que os gestores têm man-
dato livre para escolher as
ações que julgam com as me-
lhores perspectivas tiveram re-
torno negativo médio de 10,7%
no período.

Na quebra por segmento de
investidor, o varejo apresentou
captação líquida de R$ 121,1
bilhões, enquanto os institu-
cionais e o poder público apor-
taram volume de R$ 66,9 bi-
lhões cada.

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628
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Emplacamentos de veículos em 2021 crescem 10,5% 
DANIEL MELLO/ABRASIL 

A
s vendas de veículos,
motos e caminhões no-
vos registraram alta de

10,57% em 2021 na comparação
com os emplacamentos efetua-
dos em 2020, segundo balanço
divulgado nesta quinta-feira pe-
la Federação Nacional da Distri-
buição de Veículos Automotores
(Fenabrave).  

Foram comercializadas, ao
longo do ano passado, 3,49 mi-

lhões de unidades, enquanto em
2020 foram 3,16 milhões. Em de-
zembro, as vendas registraram
queda de 7% em relação ao mes-
mo mês de 2020, com a comercia-
lização de 337,6 mil unidades.

AUTOMÓVEIS
Os automóveis, no entanto,

tiveram queda nas vendas do
ano passado. Em 2021, foram
comercializadas 1,55 milhão de
unidades, uma redução de 3,6%
em comparação com o resulta-

do do ano anterior. 
No último mês de dezembro

foram emplacados 156,1 mil au-
tomóveis, uma retração de
19,7% em relação ao mesmo
mês de 2020.

A queda nas vendas de auto-
móveis ocorreu, segundo o presi-
dente da Fenabrave, José Maurí-
cio Andreta Júnior, devido às difi-
culdades de produção das indús-
trias que enfrentam globalmente
a falta de diversos componentes.
“Nosso mercado tinha potencial

para absorver cerca de 20% mais
do que os comercializados no ano
passado”, destacou.

CAMINHÕES E MOTOS
Os caminhões tiveram um

crescimento de 42,8% nas vendas
em 2021, com a comercialização
de 127,3 mil unidades. Em de-
zembro, foram comercializadas
11,2 mil unidades, uma alta de
24,3% em comparação com o
mesmo mês de 2020.

As motos registraram um au-

mento de 26,4% nas vendas em
2021, com o emplacamento de
1,15 milhão de veículos de duas
rodas. A comercialização de mo-
tos em dezembro cresceu 13,7%
em relação ao mesmo mês do ano
anterior, com a venda de 112,4
mil unidades.

PREVISÃO
Para 2022, a Fenabrave prevê

um crescimento de 5,2% do setor.
“Nossos estudos apontam para o
crescimento de todos os segmen-

tos automotivos neste ano. Mas, é
claro que situações conjunturais
podem afetar essas estimativas,
considerando que a indústria ain-
da sofre com a falta de insumos e
componentes eletrônicos, que es-
tamos diante de uma economia
ainda turbulenta e iniciando um
ano em que teremos eleições, que
costumam criar um cenário de in-
certezas”, avalia Andreta.

Para o segmento de automó-
veis, a expectativa é de expansão
de 2,9%

FENABRAVE

Sexta-feira, 7 de janeiro de 2022

Economia
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COVID-19

Rio vai começar a vacinar
crianças no próximo dia 17
MATHEUS ROCHA/FOLHAPRESS

A
campanha será divi-
dida por sexo e come-
ça com a vacinação

das meninas de 11 anos até che-
gar aos meninos de 5 anos no
dia 8 de fevereiro. Já no dia 9 ha-
verá repescagem para quem
perdeu a imunização.

A prefeitura estima que 560
mil crianças sejam vacinadas
com o imunizante da Pfizer, o
único autorizado até momento
para esse público.

Na quarta-feira, o Ministério
da Saúde anunciou que crianças
de 5 a 11 anos receberão a vaci-
na sem a necessidade de apre-
sentar prescrição médica.

A ideia havia sido apresenta-
da pelo ministério depois que a
Anvisa (Agência Nacional de Vi-

gilância Sanitária) aprovou o
imunizante para as crianças, no
dia 16 de dezembro. Especialis-
tas, porém, consideraram que a
proposta estimula a hesitação
vacinal e restringe o acesso às
vacinas.

O governo decidiu então sub-
meter a ideia a uma consulta po-
pular que contou a participação
de cerca de 100 mil pessoas. A
maioria das pessoas se posicio-
nou contra a medida.

A prefeitura do Rio divulga o
calendário de vacinação das
crianças em meio ao aumento
de infecções pela Covid-19 na
capital fluminense. A taxa de tes-
tes positivos para a doença esta-
va em 13% na última semana e
saltou para 41% nesta semana.
Em meados de dezembro, esse
percentual estava em 1%.

O total de casos de Covid
confirmados por data de início
dos sintomas também teve um
salto. A média móvel aumentou
de 20 casos em dezembro para
720 na segunda-feira passada.
Especialistas atribuem esse ce-
nário à variante Ômicron.

O secretário de Saúde da ca-
pital, Daniel Soranz, afirmou
que, com a vacinação, a expec-
tativa é que esse crescimento de
casos não se reflita no aumento
das internações e de óbitos. O
secretário disse, ainda, que não
existe mais epidemia de gripe
na cidade.

Em razão do aumento de ca-
sos, o prefeito Eduardo Paes
(PSD) decidiu cancelar na terça-
feira o carnaval de rua da cidade.
O desfile na Sapucaí, porém, se-
gue confirmado até o momento.

São Paulo também vive um
aumento de casos de Covid. O
hospital HCor, de SP, registrou
na terça-feira o maior volume
de atendimentos no pronto-so-
corro de sua história. De 388 pa-
cientes que buscaram ajuda,
252 tinham quadro de síndrome
gripal.

O HCor ainda registrou salto
de 175% no número de pacien-
tes internados com Covid na úl-
tima semana. Ele passou de oito
para 22 doentes.

Em meio ao aumento de ca-
sos, o governo de São Paulo
anunciou nesta quarta-feira (5)
a existência de um plano de va-
cinação para todas as crianças
de cinco a 11 anos em três sema-
nas. Segundo o governo, o plano
prevê a vacinação de 250 mil
crianças por dia.

Navio Costa Fascinosa aporta no Rio
com 28 casos de Covid-19 a bordo
AKEMI NITAHARA/ABRASIL

Aportou na manhã de ontem
no Pier Mauá, no centro do Rio de
Janeiro, o navio de cruzeiros Cos-
ta Fascinosa. Ao longo da manhã,
houve o desembarque completo
dos passageiros, que subiram a
bordo no dia 30 de dezembro.  

Segundo a operadora Costa
Cruzeiros, o navio deixou o Porto
de Santos na segunda-feira passa-
da, onde não houve embarques.
De acordo com as últimas infor-
mações divulgadas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), foram constatados 28
casos de pessoas infectadas, entre
tripulantes e passageiros.

Os infectados do Costa Fasci-

nosa deverão cumprir quarente-
na de 10 dias na cidade.

A empresa informou que sus-
pendeu voluntariamente seus
cruzeiros nos portos brasileiros
até 21 de janeiro de 2022, devido
aos surtos de Covid-19 que ocor-
reram a bordo de navios e à reco-
mendação da Anvisa.

Com isso, foram cancelados os
embarques de passageiros do na-
vio Costa Diadema em Santos nos
dias 3, 10 e 17 e em Salvador, pro-
gramados para os dias 6, 13 e 20
de janeiro.

O Costa Fascinosa cancelou os
embarques em Santos nos dias 3,
10 e 18 de janeiro; no Rio de Janei-
ro em 6 e 14 e em Itajaí nos dias 08
e 16 de janeiro.

De acordo com a empresa, os
passageiros afetados pelos cance-
lamentos terão as opções de cré-
dito para uma nova viagem ou es-
torno dos valores pagos.

“A Costa Cruzeiros está infor-
mando os agentes de viagens e
todos os hóspedes do Costa Dia-
dema e Costa Fascinosa - os dois
navios da empresa no Brasil na
temporada 2021/22 - afetados
pelos cancelamentos. A Costa
Cruzeiros oferece a opção de
transformar o valor pago pelo
cruzeiro em um voucher de cré-
dito a ser utilizado até 31 de de-
zembro de 2022 para embarques
até 30 de junho de 2023. Também
será oferecida a alternativa de
reembolsar o valor pago pelo cru-
zeiro a ser executado nos prazos
da Lei 14.046 de 2020 (suas altera-
ções e prorrogações)”.

MSC PREZIOSA
Na quarta-feira foram desem-

barcados também no Rio de Ja-
neiro os passageiros do navio
MSC Preziosa. As primeiras in-
formações da Anvisa eram de
que havia a bordo 25 tripulantes
e oito passageiros com covid-19.
O navio seguiria para o Nordeste,
mas devido às chuvas na região,
antecipou o fim da viagem em
quatro dias.

De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), após a
investigação conjunta feita a bor-
do com a Secretaria Estadual de
Saúde (SES) e a Anvisa, foram
confirmados 81 casos de covid-19
no MSC Preziosa, sendo 61 tripu-
lantes e 20 passageiros, dos quais
16 são brasileiros, sendo dois mo-
radores da cidade, e quatro es-
trangeiros.

“Todos esses casos e seus con-
tatos estão em isolamento. Os 16
brasileiros estão com sintomas le-
ves e bem clinicamente. Foram
realizadas coletas para investiga-
ção laboratorial por RT-PCR e, se
atingirem os critérios laborato-
riais, serão sequenciadas pela
Fiocruz para identificação da va-
riante”, informou a SMS.

Os moradores do Rio de Janei-
ro e de cidades próximas foram
encaminhados para isolamento
em domicílio e os residentes de
fora do Rio foram alojados em um
hotel. Os tripulantes permanece-
ram a bordo do navio e estão sen-
do acompanhados pela equipe de
saúde da embarcação.

Houve embarque de passagei-
ros no MSC Preziosa no domingo
passado, mesmo dia em que 28
pessoas com covid-19 haviam de-
sembarcados do navio no Rio de
Janeiro.

AGLOMERAÇÃO

Nota
SECRETARIA DE SAÚDE ABRE 6 CENTROS
DE TESTAGEM PARA COVID NESTA SEXTA

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) vai ampliar, a partir desta
sexta-feira, a capacidade de realização de testes para detecção da
Covid-19 no Rio de Janeiro. Pessoas com sintomas leves da doença
ou que tiveram contato com alguém que testou positivo há quatro
ou cinco dias poderão realizar o exame em estruturas anexas às
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Bangu, Campo Grande
e Jacarepaguá, na Zona Oeste; e Tijuca, Penha e Marechal Hermes,
na Zona Norte. O atendimento será realizado de segunda-feira a
domingo, das 8h às 18h, mediante distribuição de senha. 

VERÃO: Chuvoso durante o dia e à noite. Manhã Tarde Noite
05:15 18:43

20º26º 90%Rio de Janeiro
Sexta-feira, 7 de janeiro de 20224

Orani João Tempesta, O.Cist 
Arcebispo do Rio de Janeiro

Cardeal Tempesta

Batismo
do Senhor

Neste segundo domingo de janeiro de 2022, depois da
Solenidade da Epifania do Senhor, celebramos a festa

do Batismo do Senhor, que conclui o tempo litúrgico do
Natal.  É uma oportunidade propícia para que todos os cris-
tãos redescubram a alegria e a beleza do seu batismo que,
vivido com fé, é uma realidade sempre atual: renova em nós
a imagem do homem novo, na santidade dos pensamentos
e das ações.

A liturgia da Palavra nos apresenta para esta celebração
um texto evangélico que nos faz voltar o olhar para Jesus
com a idade de 30 anos, fazendo-se batizar por João no rio
Jordão. João Batista tinha o costume de administrar um ba-
tismo de penitência e utilizava o símbolo da água para ex-
pressar a purificação do coração e da vida.  Ele era chamado
de João, o “Batista”, ou seja, o que batizava, e pregava este
batismo a Israel, para preparar a eminente vinda do Mes-
sias. Dizia a todos que depois dele viria outro, maior que
ele, que não batizaria com água, mas com o Espírito Santo
(Mc 1,7-8).

Jesus se une àquela multidão e se direciona ao encontro
de João, para ser batizado por ele, embora não necessitasse
deste símbolo de purificação. Jesus faz-se batizar não por
necessidade, mas para dar um grande exemplo de humilda-
de e ser o momento de anúncio de sua missão.

No momento do batismo de Jesus, o Espírito Santo desce
sobre Ele em forma de pomba, de maneira visível. E uma
grande luz brilha no céu, como se o céu se abrisse. A pomba
era o símbolo da paz, do amor puro, da inocência e da sim-
plicidade (Ct 2,14). O Espírito Santo ilumina os corações,
transmite a luz divina, restaura a paz. Nos relata o evangelis-
ta São Lucas: “O céu se abriu e o Espírito Santo desceu” (Lc
3,21-22). E todos puderam ouvir as palavras do Pai: “Tu és o
Meu Filho muito amado; em Ti eu ponho toda a minha
complacência” (v. 22).  O Pai, o Filho e o Espírito Santo uni-
dos no início da vida pública de Jesus, e temos a própria voz
do Pai a indicar a presença de Jesus Cristo, seu Filho unigê-
nito, no mundo.

A cena do batismo de Jesus de algum modo acontece no
batismo de cada catecúmeno.  Não se vê o céu se abrir, mas
a nossa fé nos garante que o Pai do céu está dizendo: “Este é
o meu filho querido”. Como de fato, no dia do nosso batis-
mo, a voz do Pai nos chamou para sermos Seus filhos em
Cristo e sermos membros da Igreja, local onde iremos en-
contrar os meios necessários para o desenvolvimento do
dom sublime da fé. E a Igreja, desde Pentecostes, vem cele-
brando o Sacramento do Batismo. Em sua pregação, São Pe-
dro já dizia: “Convertei-vos e peça cada um de vós o Batis-
mo… Recebereis o dom do Espírito Santo” (At 2,38).  Jesus,
no dia do seu batismo, recebeu o Espírito, como nós o rece-
bemos. Muito embora, o Espírito Santo já habitasse n’Ele,
em plenitude, desde o instante da sua concepção divina.

É o Espírito Santo que nos impulsiona a viver a vida nova
conferida pelo batismo. A água derramada sobre a cabeça
de cada batizado não significa apenas ablução, purificação,
significa vida, e vida nova, mas é também um “renascer”,
um nascer de novo: “Quem não renascer pela água e pelo
Espírito Santo, não pode entrar no Reino de Deus” (Jo 3,5).

É importante lembrarmos as palavras pronunciadas por
João Batista no Evangelho: “Eu vos batizo com água, mas vai
chegar alguém mais forte do que eu… Ele há de vos batizar
no Espírito Santo e no fogo” (Lc 3,16). E podemos perguntar
o significado deste fogo a que João Batista se refere. Antes,
devemos lembrar que o batismo administrado por João era
um ato de penitência, com a finalidade de pedir perdão pe-
los pecados e a possibilidade de começar uma nova existên-
cia. No batismo instituído por Cristo é o próprio Deus que
age, é Jesus que age através do Espírito Santo. Neste batis-
mo, está presente o fogo do Espírito Santo. É Deus que age
em nós, para sermos seus filhos.

Pelo batismo, com o derramamento da água sobre as
nossas cabeças, fomos assinalados em nome do Pai e do Fi-
lho e do Espírito Santo, fomos mergulhados nesta “fonte” de
vida que é o próprio Deus e que nos constituiu seus verda-
deiros filhos. A água é o elemento da fecundidade. Sem água
não há vida. A água é vista como símbolo da purificação, da
fecundidade, símbolo da vida.

Na cena evangélica, está presente uma eloquente mani-
festação da Santíssima Trindade: o Pai do Céu que fala das
nuvens entreabertas; o Espírito Santo em forma de pomba;
e o Filho unigênito, saindo das águas do rio Jordão. Esta é
uma viva referência ao batismo cristão, que é ministrado,
segundo a ordem de Jesus, em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.

O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o batismo
é o fundamento de toda a vida cristã, o pórtico da vida no Es-
pírito e a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Pelo
batismo, somos libertos do pecado e regenerados como fi-
lhos de Deus: tornamo-nos membros de Cristo e somos in-
corporados na Igreja e tornados participantes na sua missão
(CIC 1213).  Quando recebemos o batismo, todos os peca-
dos são perdoados: o pecado original e todos os pecados
pessoais, bem como todas as penas do pecado.  Com efeito,
naqueles que foram regenerados, não resta nada que os im-
peça de entrar no Reino de Deus. Porém, certas consequên-
cias temporais do pecado permanecem, tais como os sofri-
mentos, a doença, a morte ou as fragilidades inerentes à vi-
da, como as fraquezas do caráter (CIC, n. 1264).

O batismo também aparece sempre ligado à fé (At 16,31-
33). Segundo o apóstolo São Paulo, pelo batismo o crente
comunga na morte de Cristo; é sepultado e ressuscita com
Ele (Rm 6,3-4). E, em nossos dias, a fé é um dom que se deve
redescobrir, cultivar e testemunhar.

Somos incorporados a Cristo pelo batismo e, com este sa-
cramento, o cristão recebe um sinal espiritual indelével da
sua pertença a Cristo. É um sacramento que imprime cará-
ter, ou seja, uma marca que nunca apaga, nem mesmo me-
diante o pecado, embora esta fragilidade possa impedir o
batismo de produzir os frutos de salvação. Assim, todo o or-
ganismo da vida sobrenatural do cristão tem a sua raiz no
santo batismo.

Com esta festa em que recordamos o Batismo do Senhor,
peçamos a Ele que nos conceda a graça de viver a beleza e a
alegria de sermos bons cristãos e que aprendamos a conhe-
cê-Lo e a amá-Lo com todas as forças e a servi-Lo fielmente,
sendo portadores de uma vida cristã coerente.
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Moro vai ao Nordeste
e é chamado de 
‘juiz ladrão’ e ‘traíra’

CAMPANHA

JOÃO PEDRO
PITOMBO/FOLHAPRESS

Sergio Moro (Podemos),
ex-juiz e pré-candidato à Pre-
sidência da República, desem-
barcou ontem na Paraíba, on-
de inicia um périplo pelos es-
tados brasileiros com o objeti-
vo de articular palanques e
buscar aliados para a sua cam-
panha neste ano.

Sergio Moro cumprirá
agendas até amanhã nas cida-
des de João Pessoa, Cabedelo

e Campina Grande - três cida-
des onde Bolsonaro saiu vito-
rioso nas urnas em 2018.

O primeiro compromisso
em João Pessoa foi uma entre-
vista à rádio "98 FM Correio".
O ex-juiz reiterou o discurso
de construção de uma alterna-
tiva a Lula e Bolsonaro.

Antes, ao desembarcar no
aeroporto de João Pessoa, foi
hostilizado por manifestantes
que o chamaram de "juiz la-
drão", "traíra" e gritaram os
nomes de Lula e Bolsonaro.

DIRETRIZES

VINICIUS SASSINE/FOLHAPRESS

O
comandante do
Exército, general
Paulo Sérgio Noguei-

ra de Oliveira, condicionou o re-
torno de militares ao trabalho
presencial à vacinação contra a
Covid-19, mas deixou em aberto
a possibilidade de "casos omis-
sos sobre cobertura vacinal" se-
rem analisados pelo DGP (De-
partamento Geral do Pessoal)
da Força.

A orientação do comandante
está num documento finalizado
na última segunda-feira, com di-
retrizes para prevenção e com-
bate à pandemia. O comandante
listou 52 diretrizes a serem se-
guidas por órgãos de direção e
comandos militares de área.

A vacinação contra a Covid-
19 é tratada numa única diretriz,
a de número 22.

A diretriz propõe "avaliar o
retorno às atividades presen-
ciais dos militares e dos servido-
res, desde que respeitado o pe-
ríodo de 15 dias após imuniza-
ção contra a Covid-19 (uma ou
duas doses, dependendo do
imunizante adotado)".

O comandante, porém, faz
uma ressalva: "Os casos omissos
sobre cobertura vacinal deverão
ser submetidos à apreciação do
DGP, para adoção de procedi-
mentos específicos." Não há um
detalhamento sobre o que pode
ser tratado como caso omisso ou
sobre procedimentos a serem
adotados.

O jornal Folha de S.Paulo
mostrou em reportagem publi-
cada no último dia 24 que Exér-
cito, Aeronáutica e Marinha per-
mitem que militares da ativa dei-
xem de se vacinar contra a Co-
vid-19, embora haja obrigatorie-
dade estabelecida para imuniza-
ção contra febre amarela, tétano,
hepatite B e outras doenças.

O responsável por materiali-
zar a dispensa da obrigação de
vacinação contra a Covid-19 foi
o general Fernando Azevedo e
Silva, quando exercia o cargo de
ministro da Defesa do governo
Jair Bolsonaro (PL).

O gabinete de Azevedo
atualizou o calendário de vaci-

nação militar em 4 de novem-
bro de 2020.

A portaria estabelece a obri-
gatoriedade tanto de vacinas es-
pecíficas quanto de periodicida-
de de imunização. Esses imuni-
zantes são necessários para ma-
trícula em cursos no sistema de
ensino das Forças Armadas e
para aptidão ao serviço ativo a
partir das inspeções de saúde.
Covid-19 ficou fora da lista.

Bolsonaro faz sucessivos ata-
ques à vacinação, inclusive com
divulgação de informações fal-
sas. A mais recente ofensiva do
presidente é contra a imuniza-
ção de crianças, recomendada
pela Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária).

No documento elaborado no
último dia 3, o comandante do
Exército faz uma observação so-

bre a vacinação: "A evolução da
situação do combate à pande-
mia da Covid-19, inclusive com
o avanço da vacinação, possibi-
lita o estudo em direção ao re-
torno pleno da realização das
atividades administrativas e
operacionais."

O retorno deve seguir orien-
tações dos Ministérios da Saúde,
Defesa e Economia, conforme o
documento.

Militares e servidores que re-
tornarem de viagem internacio-
nal devem ter feito teste RT-PCR
no país de origem, em até 72 ho-
ras antes do embarque. Viagens
a serviço dentro do país devem
levar em conta "medidas de pre-
venção à contaminação". O
mesmo vale para ações na faixa
de fronteira.

Uso de máscaras, distancia-

mento social e higienização das
mãos devem ser mantidos, con-
forme a diretriz do comandante.
Bolsonaro é contra máscaras e
distanciamento.

O comandante do Exército
propõe ainda que se evite o uso
de elevadores, "privilegiando as
escadas", e que portas e janelas
sejam mantidas abertas no local
de trabalho, quando possível.

A nova diretriz proíbe que
militares compartilhem notícias
falsas sobre a pandemia de Co-
vid-19 em redes sociais. O docu-
mento também diz que milita-
res devem orientar familiares e
pessoas de seu convívio sobre a
conduta.

O documento tem como obje-
tivo "preservar a capacidade ope-
rativa da Força Terrestre" e a saú-
de dos integrantes do Exército.

Aparecida de Goiânia registra
primeira morte pela Ômicron 
JONAS VALENTE/ABRASIL 

A prefeitura da cidade de
Aparecida de Goiânia, próxima
à capital de Goiás, informou on-
tem o que afirmou ser a primeira
morte de uma pessoa pela va-
riante Ômicron.  

A vítima foi um homem de 68
anos com comorbidades, doen-
ça pulmonar crônica e hiperten-
são arterial. Ele tinha sido vaci-
nado com três doses de imuni-
zante contra Covid-19. A confir-
mação foi realizada pelo progra-

ma de sequenciamento genômi-
co do município.

Até o momento, a prefeitura de
Aparecida de Goiânia identificou
55 casos da Ômicron na cidade.
Segundo a administração muni-
cipal, o nível de prevalência da va-
riante já é responsável por 93,5%
dos casos.

Os primeiros casos da variante
foram registrados em 12 de de-
zembro. A prefeitura informou
que a Ômicron chegou a uma si-
tuação de transmissão comunitá-
ria há dez dias, no município.

“Perdemos um paciente vaci-
nado, mas que tinha problemas
crônicos de saúde, que são im-
portantes fatores de risco da co-
vid-19. Infelizmente, ele não re-
sistiu. Uma vida perdida em meio
a milhares salvas pela imuniza-
ção”, afirmou o secretário de saú-
de do município, Alessandro Ma-
galhães.

Até ontem, o Ministério da
Saúde registrava 265 casos da va-
riante ômicron e 580 possíveis
diagnósticos positivos em investi-
gação e nenhum óbito.

GOIÁS

Advogado ligado 
ao clã Bolsonaro dá
programa de rádio a ‘04’

MAMATA

Jair Renan Bolsonaro, filho
do presidente Jair Bolsonaro
(PL), agora tem um programa
semanal de rádio chamado
Podcast Zero 4, transmitido
pela Sucesso News Bsb.

A emissora tem como um
dos donos o advogado gaúcho
Raul Canal, ele próprio apre-
sentador do programa "Pampa
e Cerrado" na rádio. Além dis-
so, ele foi advogado da médica
Nise Yamaguchi na CPI da Co-
vid, no Senado.

Desde que passou a morar
em Brasília, em 2019, Renan
Bolsonaro busca atuar como
influenciador digital nas redes
sociais. Ele costuma fazer dan-
ças ao estilo TikTok, tirar fotos

em frente a espelhos e postar
em festas e eventos. Também
costuma defender o pai e criti-
car adversários políticos da fa-
mília Bolsonaro.

O filho 04 do presidente, co-
mo é conhecido, terá duas ho-
ras às quintas-feiras para en-
trevistar políticos, empresá-
rios, artistas e demais convida-
dos de seu interesse.

Raul Canal disse haver cri-
térios para fazer um programa
na rádio, como não tocar funk
nem promover ações violen-
tas ou racistas. Ele informou
que Renan Bolsonaro terá o
programa de escopo mais
"cultural" e de forma indepen-
dente.

Médicos pedem ao CFM
abertura de processo
ético contra Queiroga

CONTRA VACINA

Médicos que já presidiram
o Cosems-SP (Conselho de Se-
cretários Municipais de Saúde
do Estado de São Paulo) solici-
taram ao CFM (Conselho Fe-
deral de Medicina) abertura de
processo ético-profissional
contra o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga (foto).

No documento, assinado
pelos membros do Conselho
Honorário da entidade em 30
de dezembro, os médicos ar-
gumentam que Queiroga co-
meteu infrações que acome-
tem toda a população brasilei-
ra, principalmente as crianças
entre 5 a 11 anos, alvo de dis-
cussão pública por causa vaci-
nação infantil contra Covid-19.

Na quarta-feira passada,
após resistência do governo
Jair Bolsonaro (PL), o ministro
anunciou a inclusão de crian-
ças de 5 a 11 anos no Plano Na-
cional de Operacionalização
da Vacinação Contra a Covid-
19, sem a exigência de prescri-
ção médica.

Os ex-presidentes do Co-
sems-SP ressaltam que a Anvi-
sa (Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) já havia apro-
vado a vacinação para esse pú-
blico, portanto, a postura do
ministro e do governo não fa-
riam sentido.

"A alegação inicial para não
implantar a vacinação foi rela-
tiva à segurança da vacina, in-
verdade que contraria absolu-
tamente ao que se observou
em milhões de doses desta va-
cina já aplicadas nessa faixa
etária em outros países", des-
tacam os médicos.

Os signatários da solicitação
de abertura do processo ainda
citam a audiência pública pro-
movida pelo governo com mé-
dicos conhecidos por compar-
tilharem fake news e a insistên-
cia em exigir prescrição médi-

ca, depois descartada.
"Não resta outra alternativa

senão a constatação de que ele
atende, acima de tudo, aos inte-
resses políticos e ideológicos do
governo, e mais especialmente,
do Presidente da República."

O Ministério da Saúde diz
ter encomendado todas as do-
ses necessárias para atender o
público-alvo de 20 milhões de
crianças, e prevê que todas se-
rão entregues no primeiro tri-
mestre deste ano. A campanha
será realizada por faixa etária
decrescente -isto é, das mais
velhas para as mais novas-,
com prioridade para aquelas
que tenham comorbidades ou
deficiências permanentes.

Mesmo sem a necessidade
de receita, o Ministério da Saú-
de orienta que pais e responsá-
veis procurem a orientação de
um médico antes da vacina-
ção, que não será obrigatória.
"É imprescindível que pais,
mães e responsáveis consul-
tem um médico antes de imu-
nizar seus filhos", disse a se-
cretária extraordinária de en-
frentamento à Covid-19, Rosa-
na Leite de Melo, durante cole-
tiva na quarta.

O intervalo entre a primeira
e a segunda dose será de oito
semanas, maior que o período
de três semanas recomendado
na bula.

Nota
TABATA, FREIXO E
JOÃO CAMPOS ESTÃO 
COM COVID-19

Diversos políticos brasileiros
têm sido diagnosticados com
Covid-19 nas últimas
semanas. Embora não exista
registro sobre qual variante é
a responsável pelas
contaminações, o aumento de
casos coincide com a chegada
da Ômicron no Brasil, a nova
variante do coronavírus. A
deputada Federal Tabata
Amaral (PSB-SP) confirmou,
ontem que está com a
doença.  Marcelo Freixo,
deputado do PSB-RJ também
está com Covid. O prefeito do
Recife, João Campos (PSB-PE),
foi outro político a confirmar
a contaminação. 

SP vai exigir passaporte de vacina
contra Covid em todos os eventos
FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS

A partir da próxima segunda-
feira, todos os eventos realiza-
dos na cidade de São Paulo de-
verão exigir passaporte de vaci-
na contra a Covid-19 e com a
comprovação de duas doses, in-
dependentemente do número
de pessoas.

A medida foi anunciada na
manhã de ontem durante apre-
sentação da Covisa (Coordena-

doria de Vigilância Sanitária)
sobre o cenário epidemiológico
na capital, que levou o prefeito
Ricardo Nunes (MDB) a cance-
lar o Carnaval de rua na capital
paulista.

Por enquanto, o documento é
exigido apenas em locais com
mais de 500 pessoas. "E antes
bastava a comprovação de uma
dose, agora será necessária a de
duas", disse o secretário munici-
pal da Saúde, Edson Aparecido.

A medida foi tomada por cau-
sa do avanço da variante Ômi-
cron do novo coronavírus e dos
casos de pessoas com sintomas
gripais, que estão lotando uni-
dades de saúde e hospitais, in-
clusive particulares.

"Estamos fazendo essa altera-
ção em função do quadro epide-
miológico que a cidade vive hoje.
Enquanto existir esse quadro de
ascensão da variante Ômicron
na cidade, vamos exigir para

qualquer evento a necessidade
do passaporte", disse Aparecido.

A regra, segundo ele, não vale
para bares e restaurantes e tam-
bém foi tomada pelo grande nú-
mero de festas que devem ser rea-
lizadas no período de carnaval.

Alguns órgãos públicos, co-
mo fóruns do Tribunal de Justi-
ça, Câmara Municipal e o pró-
prio prédio da prefeitura exigem
o documento para liberar a en-
trada das pessoas.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Sexta-feira, 7 de janeiro de 2022
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O Brasil registrou 45.717 casos de Covid, on-
tem. Também foram registradas 171 mortes pe-
la doença. Com isso, o país chegou a 619.730
óbitos e a 22.395.322 pessoas infectadas desde o
início da pandemia.

Piauí, com 9.660 infecções, foi o estado com
maior registro de casos. O estado afirma que so-
mente nesta quinta voltaram a acessar o siste-
ma do SUS. Com isso, o valor para o Piauí leva
em conta os casos represados desde o início de
dezembro.

O represamento de dados após um ataque ci-
bernético em dezembro pode ser um dos fatores
para os crescimentos recentes dos números de
casos de Covid. Mas, ao mesmo tempo, tem sido
registrado um aumento de fato das infecções pe-
lo Sars-CoV-2 após as festas de fim de ano, o que
já vinha sendo apontado com uma possibilida-
de por especialistas.

O Brasil ainda assiste a expansão da Ômi-
cron, extremamente mais contagiosa do que ou-
tras variantes da Covid. Em outros países, a
chegada da variante levou a recordes de infec-
ções. Por causa da Ômicron, os casos mundiais
também batem recordes.

A média móvel de casos saltou para 17.100,
crescimento de 477% em relação aos dados de
duas semanas atrás. Na quarta, a média era

de 12.391.
Já a média de mortes agora é de 101 por dia,

o que a mantém em estabilidade, ou seja, sem
variações superiores a 15% em relação ao dado
de duas semanas..

O Brasil registrou 773.452 doses de vacinas
contra Covid-19, nesta quinta-feira. De acordo
com dados das secretarias estaduais de Saúde,
foram 60.303 primeiras doses, 143.841 segundas
doses. Além disso, foram registradas 1.758 doses
únicas e 567.550 doses de reforço.

O Amazonas fez uma pequena revisão (-8)
das doses únicas aplicadas. Minas Gerais tam-
bém revisou primeiras doses (-2.848) e doses
únicas (-217).

Ao todo, 161.560.434 pessoas receberam pelo
menos a primeira dose de uma vacina contra a
Covid no Brasil -139.334.903 delas já receberam
a segunda dose do imunizante. Somadas as do-
ses únicas da vacina da Janssen contra a Covid,
já são 143.955.901 pessoas com as duas doses ou
com uma dose da vacina da Janssen. 

Assim, o país já tem 75,74% da população
com a 1ª dose e 67,48% dos brasileiros com as
duas doses ou com uma dose da vacina da Jans-
sen. Considerando somente a população adul-
ta, os valores são, respectivamente, de 99,67% e
88,81%.

Brasil registra mais de 45 mil 
casos de Covid em 24 horas

Na contramão de Bolsonaro,
Exército vai exigir vacinação 
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Prefeitura anuncia 
o cancelamento do
carnaval de rua em SP

COVID-19

FÁBIO PESCARINI/FOLHAPRESS

A Prefeitura de São Paulo
decidiu cancelar o carnaval de
rua deste ano. A medida se de-
ve ao aumento de casos de co-
ronavírus causados pela va-
riante Ômicron e à epidemia
de influenza.

A gestão Ricardo Nunes
(MDB) (foto) também desistiu
de fazer o evento no autódromo
de Interlagos ou em qualquer
lugar fechado, como havia sido
aventado, após recomendação
da Vigilância Sanitária em reu-
nião no gabinete do prefeito na
manhã de ontem.

No início de dezembro, a vi-
gilância já havia aconselhado
Nunes a não realizar a festa de
Réveillon na avenida Paulista,
e o evento acabou cancelado.

O cancelamento do carna-
val de rua já foi decidido em
outras cidades como Rio de Ja-
neiro, Olinda e Salvador. A lis-
ta de municípios que tiraram a
folia da agenda chega a pelo
menos 58 no interior paulista,
litoral e Grande São Paulo.

Como no Rio, o desfile das
escolas de samba está manti-
do, mas a Secretaria da Saúde
recomendou protocolos mais
rígidos para os desfiles no
Sambódromo do Anhembi.

Segundo o secretário muni-
cipal da Saúde, Edson Apareci-
do, a prefeitura vai discutir
com a Liga-SP (a liga as escolas
de samba) quais serão os novos
procedimentos. A pasta quer
evitar, por exemplo, aglomera-
ção na concentração antes dos
desfiles. Haverá novos proto-
colos, inclusive, para os en-
saios, que já são realizados des-
de setembro do ano passado.

Ele citou a Corrida de São
Silvestre, dizendo que todos os
corredores usavam máscara na
largada e tiveram de apresen-
tar passaporte de vacina com
duas doses para participar.

Eventos relacionados ao
carnaval, como bailes, terão
de exigir comprovante de vaci-
nação, independentemente
do número de pessoas, segun-
do a secretaria.

Coordenador da Vigilância
Sanitária da capital paulista,
Luiz Antonio Vieira Caldeira
apresentou nesta quinta núme-
ros que mostram a alta de inter-
nações de pessoas com sinto-
mas de síndrome gripal, in-
cluindo Covid-19 e Influenza.

Segundo ele, a análise, que
terminou na noite de quarta-
feira, ainda tem cerca de 40%
de atraso na notificação dos
dados, principalmente por
causa do ataque hacker no site
do Ministério da Saúde, no
mês passado.

Mesmo assim, afirmou, a
procura de pacientes com sin-
tomas gripais, incluindo Co-
vid-19 e influenza, na rede
municipal de saúde, foi seme-
lhante ao pico da Covid, em
março e abril.

Caldeira ressaltou, entre-
tanto, que os casos de Covid
são mais leves, apesar da velo-
cidade maior de transmissão
da variante Ômicron do coro-
navírus, e que a vacinação evi-
tou mortes, que continuam
em queda.

"A velocidade de transmis-
são da Ômicron nos preocu-
pa", disse ele, lembrando que
no meio de dezembro passado
a nova cepa já era responsável
50% de prevalência dos casos.
"O mundo não estava espe-
rando o rebote de Covid. Ela
voltou e com força."

Na quarta-feira passada, o
secretário da Saúde, Edson

Aparecido, afirmou que os pri-
meiros dados analisados pela
Covisa mostraram que o grau
de disseminação da variante
Ômicron do novo coronavírus
segue um gráfico que aponta
para um rápido crescimento
de contágio em um curto es-
paço de tempo.

Nos últimos dez dias, se-
gundo ele, os atendimentos de
pacientes suspeitos com Co-
vid-19 cresceram 30% na cida-
de, apesar de ainda não terem
impactado nos hospitais da
rede municipal.

Aparecido lembrou que,
com uma variante com um
grau de transmissibilidade
muito acentuado, como a
Ômicron, a cidade deverá ter
meses de janeiro e fevereiro
pressionados pelo aumento
de Covid-19.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, somente
nos quatro primeiros dias de
janeiro foram realizados
32.403 atendimentos a pes-
soas com sintomas respirató-
rios, sendo 18.267 suspeitos
de Covid-19, nas unidades de
saúde da capital.

O mais recente sequencia-
mento genético feito pela se-
cretaria em parceria com o
Instituto Butantan apontou
que a variante representa 50%
de prevalência entre os casos
pacientes com o novo corona-
vírus na cidade.

O percentual de prevalên-
cia pode ser ainda maior, já
que os números, divulgados
nesta terça-feira passada, são
referentes à semana dos dias
12 a 18 de dezembro.

A pressão para o cancela-
mento da folia na capital veio
também do governo estadual.
Ainda na quarta-feira, o médi-
co João Gabbardo, coordena-
dor do comitê científico que
aconselha a gestão João Doria
(PSDB) nas decisões para o
combate à pandemia, disse
que "é impensável manter o
carnaval de rua sem controle
de vacinação".

No carnaval de rua, lem-
brou, não há como fazer o
controle e fica liberada a parti-
cipação de qualquer pessoa.
"Não tem como acompanhar
se (o folião) está vacinado. A
aglomeração é imensa", disse.

"A recomendação é evitar
que isso (carnaval) aconteça,
porém, a decisão cabe em sú-
mula àqueles que dirigem o
comando das prefeituras",
afirmou o governador, na
mesma entrevista coletiva.

Também na quarta, o Fó-
rum de Blocos de carnaval de
Rua de São Paulo, a União Blo-
cos carnaval do Estado de São
Paulo e a Comissão Feminina
de Carnaval de São Paulo can-
celaram a participação no car-
naval de rua paulistano.

As entidades também afir-
maram que não participariam
do evento caso ele fosse reali-
zado em um local com entrada
controlada, como o Autódro-
mo de Interlagos.

Os grupos representam 250
blocos que estavam inscritos
para a folia -ao todo, a capital
recebeu inscrição de cerca de
680 blocos.

Eles alegam insegurança sa-
nitária para participação do
evento, falta de consenso entre
as três esferas políticas e não
inclusão dos blocos e coletivos
nas tratativas da organização.

Pouco antes do Natal, gran-
des blocos, como os das can-
toras Daniela Mercury e Glória
Groove, já haviam cancelado
os desfiles em São Paulo.

FRANÇA

Parlamento aprova passaporte
e Macron isola não vacinados
A

pesar da crise política
instaurada pela fala
controversa de Em-

manuel Macron, o Parlamento
da França aprovou ontem o pro-
jeto de lei defendido pelo presi-
dente para impor regras mais du-
ras ao passaporte vacinal no país.

A maioria dos legisladores
votou a favor da proposta depois
de uma sessão que se estendeu
durante toda a noite com deba-
tes acalorados. No placar, 214 a
favor, 93 contra e 27 abstenções.
Em geral, os que se opuseram à
aprovação pertencem aos extre-
mos do espectro político, tanto à
esquerda quanto à direita.

O projeto ainda precisa ser
aprovado pelo Senado na próxi-
ma segunda-feira. O cronogra-
ma inicial do governo era, de-
pois dessa etapa, fazer com que
as novas regras entrassem em vi-
gor amanhã, mas é possível que
a vigência ganhe uma nova data.

Defendido por Macron, o tex-
to propõe, entre outras medidas,
que um novo passaporte de va-
cinação substitua o documento
atual, eliminando a opção de
apresentar um teste com resul-
tado negativo para Covid como
certificado de saúde.

O plano é exigir que todos os
maiores de 12 anos apresentem

provas de que foram vacinados
caso queiram frequentar restau-
rantes, museus, academias, ci-
nemas e o transporte público.

O projeto prevê ainda multas
que podem chegar a 50 mil eu-
ros (R$ 322 mil) a empresas que
não aderirem ao trabalho remo-
to quando o governo assim de-
terminar, mesmo tendo condi-
ções para isso.

Havia dúvidas acerca da
aprovação do projeto depois da
repercussão de uma entrevista
de Macron ao jornal Le Parisien.
"Eu não quero irritar os france-
ses. Reclamo o dia todo quando
o governo os atrapalha. Mas os
não vacinados, esses eu tenho
muita vontade de irritar", disse o
presidente, utilizando um verbo
em francês que, a depender do
contexto, pode ser considerado
um palavrão.

O líder francês foi criticado
por lideranças políticas de todos
os espectros, em especial pelos
candidatos à Presidência na elei-
ção prevista para o mês de abril.

Para analistas, a mudança de
tom de Macron –que fez um dis-
curso em 31 de dezembro de-
fendendo a união do país e ado-
tou, quatro dias depois, uma
postura bem mais afiada– foi um
movimento político calculado, e

não um deslize.
Assim, ao mesmo tempo em

que posiciona Macron no lado
oposto a candidatos da ultradi-
reita como Marine Le Pen e Éric
Zemmour, contrários a quase
qualquer nível de restrições
mesmo diante da crise sanitária,
a fala controversa ajudou a ex-
por incongruências entre outros
partidos da oposição. Não hou-
ve, por exemplo, unidade entre
os Republicanos na votação do
passe vacinal.

Além disso, o tom pouco
usual entre líderes de Estado
moderados teve recepção mista
na opinião pública. Uma pes-
quisa do instituto Elabe aponta
que 53% dos entrevistados se
disseram "chocados" com as pa-
lavras de Macron, contra outros
47% que não viram nada cho-
cante no que ele disse.

Em outra frente, o ministro
da Saúde, Olivier Verán, come-
morou enfaticamente o fato de
que mais de 66 mil franceses re-
ceberam doses da vacina contra
a Covid –segundo dados do go-
verno, o maior número desde 1º
de outubro.

Embora não haja evidências
que sustentem uma possível re-
lação entre a fala de Macron e o
alto índice de vacinados em um

dia, o dado reforça a tese de que
o presidente procurou explorar
politicamente a crescente frus-
tração da maioria dos franceses
contra os que se recusam a rece-
ber o imunizante.

Resta saber se a estratégia, do
ponto de vista eleitoral, vai fun-
cionar em abril, quando os fran-
ceses irão às urnas escolher seu
presidente. Macron até agora
não confirmou oficialmente sua
candidatura à reeleição.

Na mesma entrevista em que o
líder francês se posicionou dura-
mente contra os não vacinados,
uma leitora do Le Parisien tocou
no assunto ao dizer que não ima-
ginava um cenário sem a partici-
pação de Macron no pleito.

Ao responder que não está fa-
zendo um "falso suspense" e que
deve fazer um anúncio oficial
nas próximas semanas, o presi-
dente não deixou dúvidas de
que quer concorrer a mais cinco
anos no Palácio do Eliseu.

"Se eu anunciar hoje [a can-
didatura], qual será minha ca-
pacidade de lidar com o pico de
uma crise sanitária?", disse Ma-
cron, aproveitando a deixa para
tentar passar a ideia de que, pa-
ra ele, o bem-estar dos franceses
é mais importante que suas am-
bições eleitorais.

Cazaquistão mata dezenas de manifestantes
O governo do Cazaquistão

anunciou ter matado dezenas
de manifestantes que atacaram
prédios públicos e tomaram o
aeroporto de Almati, a principal
cidade do país, na repressão aos
maiores protestos já vistos na
principal ex-república soviética
da Ásia Central.

A crise parece, e só parece,
dado o apagão informativo no
país, mais controlada ontem.
Patrulhas com blindados foram
registradas em Almati e outras
localidades, com tiroteios even-
tuais. Na praça central da cida-
de, segundo a agência Reuters,
havia cerca de 300 pessoas reu-

nidas, sem protestar.
Também nesta quinta che-

gou ao país o primeiro contin-
gente de paraquedistas da Rús-
sia, vanguarda de uma força
multinacional da aliança OTSC
(Organização do Tratado de Se-
gurança Coletiva), dominada
pelo Kremlin, para apoiar o go-
verno cazaque.

O apoio militar, mas segundo
a mídia russa deve ser de 3.000
homens com blindados, fora re-
forços armênios e belarussos.
Além disso, segundo disse à re-
portagem um consultor político
próximo do Kremlin, forças es-
peciais e da polícia de choque

Omon já estão a caminho do
país, entrando pelas regiões do-
minadas por russos étnicos (18%
dos 19 milhões de habitantes).

A intervenção, feita a pedido
do presidente Kasim-Jomart To-
kaiev, havia sido feita na véspe-
ra, quando a situação do país se
deteriorou e ele dissolveu o go-
verno, tomando uma série de
medidas para tentar asseverar
sua posição -ele substituiu o di-
tador Nursultan Nazarbaiev,
que seguia como "pai da nação"
aos 81 anos e aparentemente
agora perdeu poderes, em 2019.

Os relatos são esparsos e in-
confiáveis. Há um apagão infor-

mativo no país, que puxou o
plugue da internet e da telefonia
celular locais na quarta (5),
quando atos que começaram lo-
calizados no domingo passado
contra o aumento do preço de
combustível se tornaram um
prenúncio de revolta popular.

Assim, coube à TV estatal dar o
número impreciso de vítimas,
que ganhou acuidade no balanço
do lado do governo: morreram,
segundo ela, 13 policiais, com 353
feridos. Não há detalhes, mas as
vítimas citadas são de Almati,
embora tenha havido protestos
em diversas cidades do país, in-
clusive na capital, Nursultan.

ALMATI

Biden chama Trump de mentiroso em
discurso que marca invasão do Capitólio
RAFAEL BALAGO/FOLHAPRESS

O presidente dos EUA, Joe
Biden, fez ataques ao anteces-
sor, Donald Trump, em um dis-
curso nesta quinta-feira para
marcar um ano da invasão do
Congresso por apoiadores do
republicano. Na fala, o demo-
crata disse que os americanos
precisam fortalecer sua demo-
cracia e decidir que tipo de país
quer ser. "Pela primeira vez na
nossa história, um presidente
tentou impedir a transição pací-
fica de poder com uma multi-
dão violenta que atacou o Con-
gresso", disse Biden, na sala de
estátuas do Capitólio. "Mas fa-
lharam. E nesse dia de memó-
ria, temos de garantir que um
ataque como esse nunca mais
aconteça de novo."

Este foi o discurso mais du-
ro de Biden sobre Trump des-
de que o democrata tomou
posse. "O ex-presidente criou e
espalhou uma rede de menti-
ras sobre a eleição de 2020. E
fez isso porque vê seus interes-
ses como mais importantes do
que os interesses da América.
Seu ego ferido importa mais
para ele do que nossa demo-
cracia e nossa Constituição.
Ele não consegue aceitar que
perdeu", prosseguiu.

Biden também acusou o re-
publicano de negligência. "O ex-
presidente ficou sentado em
uma sala de jantar, perto do Sa-
lão Oval, vendo o que acontecia

pela TV, e não fez nada por ho-
ras. Havia vidas em risco. Aquilo
não era um grupo de turistas.
Era uma insurreição armada",
disse. O presidente também fez
ataques ao Partido Republicano:
disse que muitos de seus mem-
bros estão "transformando o
partido em alguma outra coisa".
E questionou o argumento dos
invasores que dizem ter agido
por patriotismo. "Você não pode
amar seu país só quando você
ganha. Não pode obedecer a lei
só quando é conveniente. Não
pode ser patriota quando abraça
mentiras".

"Vamos ser uma nação que
permite a funcionários eleito-
rais ligados a partidos reverter a
vontade expressa das pessoas?
Vamos ser uma nação que vive
não pela luz da verdade mas pe-
la sombra das mentiras? Não
podemos nos permitir ser esse
tipo de nação", disse Biden.

Antes do presidente, a vice-
presidente Kamala Harris tam-
bém se pronunciou. Ela compa-
rou o ataque de 6 de janeiro a
grandes momentos da história
do país, como o bombardeio a
Pearl Harbor, que levou os EUA
a entrar na Segunda Guerra, em
1941, e os atentados de 11 de se-
tembro de 2001. "O 6 de Janeiro
reflete a natureza dual da demo-
cracia, sua fragilidade e sua for-
ça. A força da democracia é o
princípio de que todos devem
ser tratados de forma igual. E a
fragilidade é que, se nós não for-

mos vigilantes e não a defender-
mos, a democracia simplesmen-
te não para em pé. Ela vai esmo-
recer e cair", disse a vice. "Como
o 6 de Janeiro será lembrado
nos anos à frente? Como um
momento que acelerou a derro-
cada da democracia mais antiga
do mundo? Ou quando decidi-
mos fortalecer nossa democra-
cia para as gerações seguin-
tes?", questionou Kamala.

Após a fala de Biden, Trump
divulgou um comunicado com
críticas ao presidente. "Esse tea-
tro político é apenas uma dis-
tração para o fato de que Biden
falhou totalmente. Os democra-
tas querem dominar o dia de 6
de Janeiro para que possam ati-
çar medos e dividir a América".

Durante o dia, outros even-
tos serão realizados em Was-
hington para marcar um ano da
invasão. Ao meio dia haverá
uma cerimônia na Câmara,
com um minuto de silêncio em
respeito às vítimas. Durante a
tarde, haverá discursos e deba-
tes, além de uma vigília do lado
de fora do Capitólio. A invasão
terminou com cinco mortes e
cerca de 140 agentes de segu-
rança feridos.

A agressão à democracia de
um ano atrás foi uma tentativa
de Trump e apoiadores de mu-
dar à força o resultado da elei-
ção. O republicano havia perdi-
do a reeleição para Biden, em
novembro de 2020, mas se recu-
sou a assumir a derrota, alegan-

do uma suposta fraude, nunca
comprovada.

Em 6 de janeiro de 2021, o
Congresso faria a certificação
dos votos enviados pelos esta-
dos. A estratégia de Trump era
tentar convencer parlamentares
a invalidar parte dos resultados.
O então presidente considerou
que poderia reverter a derrota
caso conseguisse que congres-
sistas mudassem os números de
alguns locais -manobra inviável
na Câmara- e pressionou seu vi-
ce, Mike Pence, que comanda-
ria a sessão, a recusar dados en-
viados pelos estados (o que ele
se negou a fazer).

Naquele dia, Trump fez um
comício para questionar o re-
sultado do voto popular e exor-
tou seus apoiadores a lutar, sem
pedir explicitamente que inva-
dissem o Congresso. Em segui-
da, recolheu-se e permaneceu
quieto durante a invasão, por
mais de duas horas, apesar de
apelos para que fizesse algo.

Várias instâncias do governo
americano trabalham para in-
vestigar e punir os envolvidos
na invasão. O FBI prendeu e
processou mais de 725 pessoas.
No Congresso, uma comissão
bipartidária investiga as autori-
dades envolvidas no planeja-
mento da ação, e busca também
apurar responsabilidades por
negligência. Trump, por exem-
plo, levou mais de duas horas
para vir a público pedir que os
invasores fossem embora.

UM ANO

VERÃO: Sol com muitas nuvens durante o dia. 
Chuva a qualquer hora.
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